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Eisenhower vyks Korejon. Višinskis prieš laisva 
-------------------------- repatriacija -------------—----------—

Gen. Eisenhowerio pasisaky 
mas prieš rinkimus, jei jis 
bus išrinktas vyks į Korėją, 
bus dar įvykdintas prieš šio 
mėnesio pabaigą. Kiek jo vi
zitą turės įtakos Korėjos karo 
įvykiams pakreipti vienon ar 
kiton pusėn, tai jau kitas klau 
simas. Tą parodys ateities, 
ypač rusų atstovo Višinskio 
pasisakymo, kad Rusija reika* 
lauja, kad visi belaisviai prie 
vartos būdu būtų gražinti į 
savo ■ kraštus.

Ateinančios savaitės pradžio 
je naujai išrinktas Amerikos 
prezidentas, iš savo trumpų 
atostogų vyks New Yorkan, 
kur susitiks su žymiais respu 
blikonų partijos politikais. Jų 
tarpe su žinomu Ohio estado 
senatoriumi Taft, ir Wisconsin 
senatoriumi Alexander Willy.

Pradžioj savaitės taip pat 
susitiks su prez. Trumanu Va 
šingtone, kur supažindins su 
įvairiais klausimais užsienio 
ir vidaus politikoje.

Gen. Eisenhower paskyrė 
senatorių Henry Cabot Lodge 
ir finansistą Joseph M. Dodge 
prie dabartinės vyriausybės 
susipažinti su visais reikalais, 
kad naujasis prezidentas pėrė 
męs valdžią galėtų esamoje 
padėtyje orientuotis.

Krašto valdymą perims 20 
d. sausio.

Yra pagrindo laukti, kad 
naujo prezidento politika Ru
sijos atžvilgiu bus griežtesnė, 
negu Trumáno.

Savo priešrinkiminėse kalbo 
se gen. Eisenhower yra paša 
kęs, kad Amerikos sąžine 
negali būti rami, kol esančios 
komunistų vergijoje tautos 
neatgaus sąlygas laisvai tvar
kyti savo likimą. «Mes turime 
pasakyti su visu šaltu ga
lutinumu, kad tol negalėsim 
ilsėtis pasitenkinę, kol agresy 
vaus komunizmo potvynio pur 
vas nesugrįš į savo sienas.» 
Gen. Eisenhoweris taip kalbė 
jo susirinkusiems New Yorke 
karo veteranams.

Reikia tikėtis, kad savo įsi 
pareigojimus neužmirš. Didži 
ausias nuopelnas butų prezi
dentui Eisenhower ir Ameri 
kai nemirštanti garbė, jei šių 
ketverių metų laikotarpy pa
vergtos tautos būt išlaisvintos 
iš komunizmo vergijos.

VIŠINSKIS PRIEŠ LAISVĄ 
REPATRIACIJĄ.

Šią savaitę rusų atstovo 
Višinskio pasakyto Jungtinių

Tautų susirinkime užkirto ke 
liūs ir panaikino, kad ir maži 
ausias viltis baigti karą Korė 
joje. Kai amerikiečiai ir kiti 
sąjungininkai yra aiškiai apsis 
prendę už laisvą karo belais 
vių pasirinkimą grįžti ar ne - 
grįžti į savo kraštą, tuo tarpu 
politbiuras Višinskio lūpomis 
pareiškė, kad visi kaliniai prie 
vartos keliu turi būti gražina 
mi į savo kraštus. Šito rusti 
reikalavimo jokiu būdu nepri
ims vakarų sąjungininkai. Tai 
butų pakartojimas nelaimin
gos Vlasovo armijos istorijos, 
kurios pasėkos būt pačiu ame 
rikonų, gal jau ir netolimoj 
ateityje, ypač karo atveju, 
labai skaudžiai jaučiamos.

EDENAS ATSAKO VIŠINS
KĮ UI

Anglijos užsienio reikalų 
ministeris Edenas į ilgą, pus
trečios valandos kalbą atsa
kė, kurioje palietė šiuos klau 
simus.

1. Kiekvienas karo belais
vis, pasibaigus karui turi tei
sę būti laisvas.

2. Kiekvienas belaisvis turi 
teisės kaip galint greičiau bū 
•ti laisvas.

3. Kariaujančios šalys pri
valo sudaryti sąlygas, kad 
pasibaigus karui, kad kuo grei 
čiau ir lengviau belaisviai 
galėtų grįžti į savo kraštus.

4. Nė viena iš kariaujančiu 
šalių neturi teisės reikalauti 
prievarta gražinti karo belais 
vius.

Prieš savo kalbą Edenas 
buvo pąsitaręs su Acheson. 
Šiuo klausimu tiek Anglijos, 
tiek Amerikos nusistatymas 
yra vienodas ir nepakeičia
mas.

— Amerikoj buvo susprog
dinta atominė bomba. Apie 
jos sprogimą lig šicl dar ne
buvo paskelbta, jokio oficia
laus pranešimo. Bet taip pat 
ir nepaneigtas įvykis. Pasku
tinėmis žiniomis greitu laiku 
bus oficialiai pranešta.

IR KOMUNISTAMS RUPI VO 
KIETUOS VIENYBĖ.

Vakarų Vokietijos parlame 
ntas greitu laiku svarstys 
Vokietijos ir sąjungininkių tai 
kos pasirašymą. Maskva deda 
paskutines jėgas ir daro visa 
ką tik gali, kad tik sutrukdy

ti sutarties patvirtinimą par
lamente. Štai paskutiniu metu 
kommnistai išėjo su nauju 
pasiūlymu Vokietijos suvieny 
jimo reikalu. Jie siūlo:

1. Sudaryti komisiją iš ryti 
nės ir vakarinės Vokietijos 
atstovų, kuri būtų įpareigota 
ištirti sąlygas rinkimams pa
ruošti rinkimams įstatymą ir 
suorganizuoti pačius rinkimus.

2. Ketverių nugelėjusių Vo
kietiją valstybių konferencijo 
je privalėtų dalyvauti ir Vo
kietijos komisija taikos sutar
ties pasirašymui paruošti. Su
tartis turėti būti pasirašyti jau 
suvienytos Vikietijos vardu.

3. Okupacinė kariuomenė 
privalo būt atitraukta ir jos 
vieton sudaryta Vokietijos ar 
mija, kuriai ginklus pagamin
tų Vokietijos fabrikai.

4. Gerų santykių palaiky
mui tarp Rytų ir Vakarų, Vo 
kietija nesidės į jokias sąjun 
gas nukreiptas prieš kitas vai 
stybes.

Nusavinti didžiąsias anglių 
kasyklas plieno ir chimijos 

. industriją ir bankus, kurie 
remia tautinę Adenauer išda 
vystę.

Komunistai su šiais pasiūly 
mais išėjo jau per vėlai. .Jung
tinių Tautų Organizacija buvo 
paskyrusi komisija rinkimų 
sąlygoms ištirti. Bet komunis 
tai tos komisijos savo zonon 
nebeįsileido.

Komunistai su' šiuo pasiūly 
niu visiškai nesirūpina Vokie 
tijos sujungimu. Jei jie to 
norėtų, tai punkto nebūtų 
įrašę, kuris yra nukreiptas 
prieš dabartinę vyriausybę. 
Beabejo komunistai dabarti
nės vyriausybės narius bandy 
tų traukti teisman kaipo «liau 
dies priešus». Kas svarbiausia 
Kremliui, tai kaip galint ilgi
au vilkinti, kad Vokietija ne
būtų įtraukta į vakarų Euro
pos gynybos planą. Pradėti 
derybas su komunistais nėra 
sunku. Bet kur kas sunkiau 
jos užbaigti. Ryškiausias pa
vyzdys yra Korėja. Derybos 
priėjo prie tokio taško, maz

gas taip susinarpliojo, kad jį 
tik kardas gali perkirsti. Prie 
to pat prieitų ir Vokietijos 
suvieuyjimo reikalugderybos.

PASITRAUKIA JUNGTINIU 
TAUTU ORGANIZACIJOS 

GENERALINIS SEKRETO
RIUS.

Dr. Trygve Lie generalinis 
ONU sekretorius atsisako iš 
pareigų. Nauju kandidatu nu
matoma Kanados užsienio 
reikalų ministeris Lester B. 
Pearson. Taip pat dar mini
mas vardas Filipinų ambasa
doriaus Vašingtone Carlos P. 
Rom ulo.

Šiuo reikalu irgi bus karštų 
diskusijų, nes rusai ir jų sa
telitai siūlys iš savo bloko 
kandidatą.

DEL KATYNO ŽUDYNIŲ...

Vyriausio Amerikos Tribunolo 
teisėjas Robert Jakson, speci 
alioj parlamento komisijoj, ku 
ri tyrinėja Katyno žudynes, 
kur buvo nužudyta 15 tūkstan 
čių lenkų karininkų, davė sa 
vo parodymus.

Paklaustas, ar yra legalių 
teisinių priemonių užvesti by 
lai Katyno žudynių autoriams, 
Jaksonas atsakė: «Jei suimsi 
te Staliną, aš ji teisiu».

— Gen. Eisenhower ir prez. 
Trumąno susitikimas yra nu
matytas 18 d. lapkričio.

PER DVI DIENAS 2000 PABĖ 
GĖLIŲ.

Šios savaitės pirmadienį ir 
antradienį iš komunistų zonos 
Berlyne j vakarus atbėgo apie 
2000 vokiečių. Matyt ten ne
koks «rojus».

PALAIKYTI RYŠIUS SU BRO 
LIU • NUSI KALTIMAS.

Prancūzijos komunistų ofi
cialus organas «Humanitė»

kaltina buvusį dedelį komu
nistų veikėją Andre Marty už 
palaikymą santykių su savo 
broliu,'kuris yra didelis komu 
nizmo priešas. Būnant, komu 
nistu reikia išsižadėti-net sa
vo brolio. Tai bent laisvė....

— Vokietijos parlamento 
teisinė komisija pasisakė, kad 
vyriausybės sudaryta sutartis 
su sąjungininkais sutinka su 
krašto konstitucija.

— Vakarų Vokietijos par
lamentas patvirtino Vokietijos 
- Izraelio sutartį. Už tat liko 
nepatenkintos arabų tautos. 
Jos nepirks vokiečių prekių.

— Mirė Izraelio valstybės 
prezidentas Vaizmann. Velio
nis yra gimęs netoli Minsko, 
Baltgudijoje.

— Vakarų Berlyne susek
tas vienas policijos valdinin
kas, kuris reguliariai teikdavo 
komunistams pranešimus.

— Šiaurės Amerikoje šiais 
metais buvo užsėta vienas 
milijonas 298 tūkstančiai 921 
aikieris kviečiais.

— Šiomis dienomis Vatika
no požemiuose surasto pirmo 
sios šventu Petro bazilikos 
kolunos, statytos Konstantino 
Didžiojo laikais, ketvirtam 
šimtmety.

Lapkričio mėn. 15 d. sueina 
54 metų Brazilijos Respu
blikai.

-- Prezidentas Getulio Var 
gas pakvietė pasikalbėjimui 
aviacijos gen. Eduardo Gomes 
Spėjama, kad jam siūlys ge
neralinio štabo viršininko pa 
reigas,

— Nuo pirmos gruodžio vėl 
reiks pavaryti laikrodžius vie 
na valanda anksčiau - prasi
dės vasaros laikas.

::
::
::

i:x ::::

Teks koncertas tik viena karta 
per metus

Jau yra tradicija, kad L. K. Bendruomenės Choras kasmet ruošia įdomų re
liginės ir pasaulinės muzikos - dainų

::::

i:

Reikalingas advokatas byloms vesti? 

Nieko nelaukdamas kreipkis į 

Advocata Decio Farias
Raštinė: R. Santa Teresa, 28, 6 to and. salas 60Ą ir 605. 

(kampas Praça da Sé) Fone: 35-82/fi ir 32-006/,.

::
i:

S

Šiais metais koncertas bus lapkričio mėn. 23 d., kitą sekmadienį, 15 vai. São Pau
lo Prefeitūros Arthur Azavedo teatre, Av. Paes de Barros, šalia naujos grupės, 
patalpose. Programon įtraukti patys įdomiausi kūriniai. Tarp jų bus ir Wagne- 
rio Piligrimų Giesmė. Dainas mėgstanti lietuviška visuomenė neturi šios retos 
progos praleisti. Laikas patogus - sekmadienio popietis. Susisiekimas taip pat 
geras - Iš Praça Clovis Bevilaqua galima vykti autobusais Nr. 25, 26 ir pilkuoju 
São Caetano autobusu, kuris eina per rua da Mooca.

Pakvietimus įsigykite iš anksto, nes prie įėjimo nebus galima gauti.

ĮSI ::::

Lietuvos nacionalinė 
M.Mažvydo biblioteka
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Skirtingos nuotaikos Lietuvoje ir 
' ? Latvijoje.

Viena iŠ sugrįžusiųjų vokie 
taičių* Lietuvoje gyvenusi tik 
1948 49 m., o vėliau, iki grįž 
tant, Latvijoje, netoli Liepo
jos, tarp kitko, pasakoja:

“Kaimuose, iki kolchozų atsi 
radimo, ūkininkai laikė ūkio 
darbininkus ir jiems per me 
tus mokėdavo iki 400 rublių. 
Atsiradus kolchozams ir šuva 
rius į juos visus ūkininkus, 
kolchozai niekam nemokėjo 
pinigais. Už darbą žmonės 
gaudavo tik javų ir tų nevisuo 
met būdavo, kolchozas, atida 
vęs valstybei prievolę, apmo 
kėjęs skolas MTS už mašinų 
paskolinimą, pritrukdavo sė
klai.

1948 49 m. pragyvenimo 
standartas kaime buvo gana 
augštas. Žmonės švaistėsi pi 
nigais ir maisto produktais, 
nes jų buvo perteklius, Pav., 
už vieną darbo dieną, kasant 
pas ūkininką bulves, gauda
vau 20 ir daugiau rublių pini 
gaiš, visą dieną maitindavo 
ir dar vakare duodavo 20 kiau 
šinių ir lašinių.

1950-51 m. iš Latvijos kelis 
kartus buvau Lietuvą aplan
kiusi. Pragyvenimo standartas 
buvo visai smukęs: žmonės 
valgė tik duoną, o ir ta buvo 
juoda, kaip žemė, neskani ir 
su 70% bulvių priemaišų...

Radio aparatų mačiau turint, 
tačiau žmonės juos slepia, kad 
neįtartų klausantis užsienio. 
Už tai gresia 25 metai Sibiro. 
“Amerikos Balsas” girdimas. 
Teko pasiklausyti ir kitų pra 
nešimų vokiečių kalba iš Ham 
burgo ir Londono. Užsienio 
radio transliacijos komentuo 
jamos gyvai, bet tik savųjų 
ratelyje. Naujausios pasaulio 
žinios tuojau pasklinda po 
žmones. Paskutiniai įvykiai ati 
džiai sekami ir daromos savo 
tiškos išvados: karas jau ry
toj, ar karas po mėnesio... 
“Amerikos Balso” pranešimai 
labai naudingi, nes duodami 
sava kalba, bet per nuobodūs, 
aiškinant, kas yra bolševiz
mas. Tai Lietuvoje žinoma ir 
be “ Amerikos Balso”, net 
kur kas geriau...

Daug komunistų Lietuvoje 
nebuvo. Visoje apylinkėje ga 

Įėjo būti 2-5, bet ir tai ne vie 
ši kompartijos nariai, nes to 
kius tuojau pat likviduodavo 
partizanai. Partijon žmonės 
verbuojami visokiausiais bū
dais: siūloma geresnis darbas, 
tarnybos ir paskolos namams 
statyti. Žmonės part'jon nes 
toja, nenorėdami eiti prieš sa 
vo sąžinę, bijodami ateities ir 
partizanų. Komunistų partijoje 
70% yra rusai ir žydai.

Apylinkėse buvo labai daug 
partizanų. 1950 m. balandžio 
mėn. Linkimuose, netoli Skuo 
do, partizanai buvo išplėšę 
daug krautuvių ir kelis kol
chozus iššlavę, tačiau pake 
liui šiek tiek ilgiau užtruko ir 
juos prieš aušrą ant tilto pa 
siiiko milicija ir NKVD. Įvy
ko ilgas ir žiaurus susišaudy 
mas, kurio metu žuvo labai 
daug partizanų.

Man dar gyvenant Paežerių 
kaime, prie Upynos, 1948 m. 
gale, pas šeimininką atėjo 
penki partizanai, iš kurių du 
pažinau. Jie visi buvo jauni 

Jungtinių Tautų organizacijos Saugumo Tarybos salės siena yra išdekoruota norvego dai
lininko Per Krogh taiką simbolizuojančiais vaizdais. Dekoracijos yra 5 metrų aukščio ir 8 

metrų ilgio. Dekoravimas truko 2 metus.

vyrai ir dėvėjo lietuviškas ka 
rines uniformas. Tik vienas 
iš jų buvo vokiečių aviacijos 
karininko uniforma. Jie, pasi 
tarę tarp savęs lietuviškai, 
priėjo prie manęs ir pristatė 
tą aviacijos karininką, saky
dami, kad tai mano tautietis. 
Jis man prisistatė kažkokia 
slapyvarde ir bavarų tarme 
pasisakė esąs kilimo nuo Mun 
dieno.

PARTIZANU DAINA.
Kai apie mus groja automatai, 
Apie mus skraido mirtis, 
Prisimenu gimtąjį sodžių 
Ir melsvas mergaitės akis.

Sudie, Tu graži lietuvaite, 
Pakeiki žydriąsias akis 
Į šitą Lietuvos gynėją, 
Kuriam nėra baisi mirtis.

Sudie, Tu graži lietuvaite, 
Laikas keliauti toliau.
Jei žūsiu už laisvę rytoj jau, 
Manęs nebelauki daugiau.

------- --------------

Ateis diena gal paskutinė, 
Žiūrėsim, kas garbės sulauks, 
Ar trūks lietuviška krūtinė, 
Ar mūsų priešas pasitrauks.

Ona Sadauskaitė 
v 
Žemė

Pamėgau aš žemę, skausmingą ir juodą.
Einu ten, kur veda jinai.
Iškėlusi galvą, bemindau jos gruodą, 
Nors širdį vilioja teuai...

Vilioja man širdį tie mylimi toliai.
Vilioja, lyg burtų galia.
Aš noriu ten eiti: einu ir parpuolu, 
Juk eiti ten man nebvalia...

Pamėgau aš žemę už skausmo šešėlius, 
Už audras krūtinės manos.
Jos siautė ir dūko tenai, kaip pašėlę.
Dabar ta kančia dabinuos.

GERAI ORGANIZUOTI

Nuo 1948 m. gyvendamas 
Kaltinėnų apylinkėse, sugrįžu 
sis turėjo ryšių su partizanais, 
nors tiesioginiai jiems nepri 
klausė. Jis juos lankydavo 
stovyklose, o apie juos suži
nodavo iš ūkininkų. Apie 1950 
m’ partizanai ėmė mažėti, bet 
paskutiniu laiku jų osą dar 
daugiau, kaip anksčiau. Paly 
ginus su pasakotojui seniau 
žinomais partizanais apie Ža 

garę, Kaltinėnų partizana, 
atrodo dar geriau organizuotii 
kas matosi jau ir iš jųapran 
gos. Jei Žagarėje tik dalis 
buvo uniformuota, tai dabar 
jau visi turėjo vienodas uni
formas, — su auliniais batais 
ir lietuviškomis kepurėmis. 
Žiemą — baltus apsiaustus. 
Pasakotojas pažinojęs apie 
Kaltinėnus keletą tokių gru
pių, nors jų veiksmuose ne 
dalyvavęs ir nebuvęs liūdim n 

.ku,

PARTIZANU ŽYGIAI

Sugrįžusis girdėjęs, kad par 
tizanai įsiverždavo ir į mies
telius, užpuldavo milicijos nuo 
vadas, magazinus. 1949 į Šilą 
lę atvažiavęs sunkvežimis su 
partizanai, apsirengusiais kaip 
rusai. Jie įęję į banka, ir paė 
mę visus pinigus, išvažiavo.

Šokių vakarėlių Lietuvoje 
nėra. Jei toks kur rengiamas, 
tai ateina partizanai ir susirin 
kusiuosius linksmintis išblaš 
ko. Visų pirma tą namą, ku
riame susirenkama, apsupa, 
kad niekas neišeitų. Paskui 
ta proga kolchozų tarnautojus 
pirmininkus, sąs
kaltininkus ir pan. priverčia 
išsipirkti ir numauna jiems 
batus ir kelnes. Šitokios ak
cijos prieš šokių vakarėlius 
esą labai dažnas reiškinys. 
Būdamas partizanu Žagarėje, 
jis pats joje dalyvavęs, o apie 
Kailinėmis ne vieną kartą bu 
vęs stebėtoju.

Su milicija susitikti tckio-

(Pabaiga 3' pusi.)

Visoms Pasaulio Lietuvių Bendruomenių Valdyboms, 
Lietuviškos spaudos bendradarbiams, 
«Stop Genocide? akcijos Talkininkams.

STOP GENOCIDE
Raudonojo komunizmo pa

vojus šiandien yra pradeda
mas suprasti viso kultūringo
jo ir civilizuoto pasaulio. Bol 
ševikų pavergtu tautų naiki
nimas vykdomas pagal visus 
Sovietų Rusijos despotų išban 
dytus metodus, o laisvę myliu 
čių žmonių protai jam suteikė 
GENOCIDO vardą.

Lietuvių tauta šiandien yra 
įžengusi j antrąjį savo sunkios 
okupacijos dešimtmetį. Už lais 
vą žodį ir net mintį lietuvis 
yra kalinamas, tremiamas ir 
žudomas. Šimtai tūkstančių 
geriausių mūsų tautos dukterų 
ir sūnų gyvena vergo gyveni 
mą ir baigia savo merdėjimo 
dienas tolimojo Kazakstano 
priverčiamojo darbo stovyklo 
se.

Bet lietuvis po savo vargo 
našta ir despoto letena nepa
lūžo. Krašte dešimtys tūkstan 
čių partizanų, su ginklu ran
koje, gina lietuvių garbę ir 
teises, o Sibiro kankiniai ne
permaldaujamai tiki į artėjan 
čią išsilaisvinimo valandą.

Kritusiųjų vardas - tai tes
tamentas mums gyviesiems ir 
visoms ateities kartoms.

Vakarų laisvame pasaulyje 
išsiskirstę lietuviai sudaro, 
sakytume, lyg ir antrąjį mūsų 
kovos frontą - VAKARŲ FRON 
TĄ. Mes kiek skirtingomis 
kovos priemonėmis jungiamės 
prie likusiųjų krašte ir ištrem 
tųjų-

Mūsų balsas, šaukiąs kovo 
jančiųjų ir mirštančiųjų var
du, privalo pažadinti laisvojo 
pasaulio sąžinę ir jam atver
ti akis.

TUO TIKSLU: Lietuvių Tau 
tinės Martirologijos skyrius, 
veikiąs prie Lietuvos Antina- 
cinės Rezistencijos huv. Poli 
tinių Kalinių Sąjungos, eilę 
metų renkąs dokumentus ir 
duomenis apie mūs:] tautos 
naikinimą ir pavienių tautie
čių likimą svetimųjų areštuo
se ir ištremime, Amerikos 
Lietuvių Tarybai pritariant, 
išleidžia kovai su genocidu 
ženklelius, kurie yra platina
mi viso pasaulio lietuvių tar
pe.

Ženklelis vaizduoja prie 
stulpo pririštą kankinamą au
ką, kaip simbolį mūsų kanki
namos ir naikinamos - tautos. 
Stop Genocide ženklelio auto 

rius - dail. Prof. V. K. Jony
nas.

Ženklelio platinimu Jungti
nėse Amerikos Valstybėse ir 
Kanadoje rūpinasi pats LMT 
skyrius. Šiuose kraštuose žen 
klelis bus siuntinėjamas lietu 
viams asmeniškai. Tam reika 
lui yra sudarytas milžiniškas 
Amerikos ir Kanados lietuvių 
adresynas. Vien Amerikoje 
yra numatoma paskleisti dau
giau negu vienas milijonas 
«Stop Genocide» ženklelių.

LTM skyriui į talką yra aiė 
ję per 60 asmenų, gyvenan
čių įvairiose JAV - bių lietu 
vių kolonijose, kurių didelė 
dauguma yra buvę bolševikų 
ir nacių kalėjimų ir KZ poli
tiniai kaliniai.

PLB Vokietijos Krašto Val
dyba, vadovaujama inž. Prano 
Zundės, viena iš pirmųjų ėmė 
si talkininkavimo darbo. Jai 
yra pavesta ženklelis paskleis 
ti kitų kraštų lietuvių tarpe, 
ir yra įpareigota susirišti su: 
Argentinos, Australijos, Aus
trijos, Belgijos, Brazilijos, D. 
Britanijos, Čilės, Danijos, Ita 
lijos, Kolimbijos, N. Zelandi
jos, Prancūzijos, Švedijos, 
Šveicarijos, Urugvajus. Vene 
cuelos ir Vokietijos lietuvių 
organizuotos bendruomenės 
vienetais ir ženklelį paskleis 
ti ten gyvenančių lietuvių 
tarpe.

Išvardintuose kraštuose žen 

klelio platinimo būdus ir au
kos dydį nustato PLB Vokie
tijos Krašto Valdyba, susi rišu 
si su atitinkamo krašto PLB 
valdyba ar kita tame krašte 
lietuvius atstovaujančia orga 
nizacija.

Išvardintuose kraštuose už 
ženklelį surinktų sumų 10% 
gauna Lietuvių Tautinės Mar 
tirologijos skyrius, likusieji 
90% pajamų yra skiriami to 
krašto lietuvių antikomunisti
nei propagandai, kuriame žen 
klelis buvo platinamas. Už su 
minėtuose kraštuose išplatin
tus ženklelius Vokietijos Kraš 
to Valdyba turi teisę į tam 
tikrą procentą, kuris padeng 
tų jos turėtas pašto ir kitas 
išlaidas. Pastarasis procentas 
yra nustatomas jų tarpusaviu 
susitarimu.

Ženklelis klijuojamas ant 
visų laiškų vokų ir rašomų 
raštų, ypač ant tų, kurie yra 
skiriami atitinkamų kraštų 
vyriausybių, valdžios ir kita
taučių organizacijų nariams.

Tegul «Stop Genocide» žen 
kleliai visam pasauliui skelbia 
mūsų šūkį: «jūs laisvieji su
drauskite despotus ir žmog
žudžius», «sulaikykite žmonių 
ir tautų žydymą.»

Įplaukusios už ženklelį su
mos bus panaudotos antiko - 
monistinei akcijai, išryškinant 
mūsų tautos genocidą ir kie
tas išsilaisvinimo pastangas 
pavergtame krašte.

Konkrečiai yra numatyta:

1. Plėsti Lietuvos Genocido 
parodą,

2. Skelbti pasaulio viešumai 
atitinkamomis kalbomis 
Lietuvos genocido doku
mentus.

3 Remti keikvieną gražią 
iniciatyvą, keliančią bal 
są prieš Lietuvoje vyk
domą . genocidą. 

Cleveland, Ohio, 1951 m. rug
pjūčio m. 1 d.

Jonas Rimašauskas
Lietuvių Tautinės Martirologi 

jos skyriaus vedėjas

SKAITYK IR PLATINK
<MŪSU LIETUVĄ»

Nori, kad «Mūsų Lietu
va» būtų lietuviškojo gyveni
mo veidrodis?

— Bendradarbiauk joje 
pranešdamas visas naujienas 
iš savo apylinkės, miesto ar 
interioro.
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(Pabaiga iš 2 pusi.) 
mis progomis netekdavo Ji 
šokių vakarų vengdavo, nes 
jiems buvo pavojinga išsigė- 
rimo-proga. Milicija kaimuose 
visada jaučiasi nesaugi ir vi 
sur labai atsargiai elgiasi.

PASKUTINIS SUSITIKIMAS 
SU PARTIZANAIS

Tai buvo 1950 m. vasario 
mėn. 20 d. Tada pasakotojas 
dirbęs kolchoze, bet negalė
damas iš darbo išsimaitinti, 
eidavęs elgetauti. Jis žinojęs 
kad į pietus nuo Kaltinėnų 
yra partizanų. Vienoje sody 
boję ant kalno prie trobos jį 
pasitikęs vyriškis ir paklau- 
sęsi kas jis esąs. Pasakotojas 
atsakęs, kad “vokietuks”, bet 
tas pareikalavęs dokumentų. 
Kadangi dokumentų 
neturėjo ir pažįstamų kaime 
nebuvo, tai jį sulaikė irišsiun 
tė kitą vyrą apie jį pasitei
rauti. Tas. po kurio laiko 
grįžęs, pranešė, kad “šitas 
žmogus tvarkoje”.

Įėjęs į trobą pamatė, kad 
ji pilna partizanų. Jis likęs 
su jais visą vakarą — lošę 
kortomis, rūkę ir kalbėjęsi. 
Vieną pažinęs, kad yra vokie 
tis ir šis patvirtinęs, kad esąs 
kilęs iš Klaipėdos krašto ir 
jau 4 metai miške. Besikal
bant, vėliau atėjo vienas vy 
ras su radio žinių pranešimų, 
kurį garsiai visiems perskai 
tęs. Žinios buvo mašinėle su 
rašytos ant vieno lapo.

19 vai. partizanai pradėjo 
ruoštis Visi prausėsi, skutosi, 
valė rūbus su šepečių, valė 
batus su batų tepalu ir kai 
kurie net dantis su dantų pas 
ta. Paskui apsisiautė baltais 
apsiaustais. iį*o to visi sustojo 
maldai. Vienas ją kalbėjo, o 
kiti kartojo. Maldoje buvo pa 
minėti žuvusieji draugai ir 
mirusieji artimieji Po to užsi 
dėję kepures pusbalsiu daina 
vo ir kariškai saliutavo. Atsis 
veikindami jie jam sakę, kad 
jis Vokietijon negrįš. Partiza 
nai išėję, o jis liko sodyboje 
nakvoti.

Westville, III.
LIETUVIŠKAS MIESTAS

Turbūt, nerasime Ameriko 
je lietuviškesnio miesto, kur 
beveik 80 procentų gyventojų 
yra lietuviai. Miesto burmis
tras, policija, paštas ir kita 
administracija yra beveik visa 
lietuvių rankose. Jaunoji kar 
ta visi gražiai kalba lietuviš
kai, o senieji musų ateiviai 
mažai moka angliškai. Čia 
musų tautiečius sutraukė gar 

BALSAI IŠ LIETUVOS

Medžiai ūžė> lapeliai šlamėjo 
Vėtra laužė medelių šakas. 
Pakraštyje sargyba stovėjo: 
Partizanas, paruošęs granatas.

Pasislėpęs tarp medžių šakelių, 
Pasislėpęs tarp medžių giliai.
Pasigirdo, kad priešai jau slenka, 
Enkavedų didieji būriai.

Pastebėjo jų žvėrišką žvilgsnį, 
Pasigirdo vien šaukšmas giliai.
Kieta, kruvina Stalino ranka, 
Kuri žudo Lietuvos vaikus.

Ir numetęs į gatvę tyčiojos- 
Sakė: Kelkis, laisva Lietuva, 
Ko guli, ar kovoti nenori, 
Ar jau taip nuvargai

Ar tau jau gana?

1) Šventos Onos naktį j Traupės miestelį.
Staiga atkeliavo žiaurioji mirtis.
Netoli kapinių, taip ramioj vietelėj.
Du mūsų broliukai užmerkė akis.

2) Vien graži .tyla. Tyliai dar alsavo;
Angelas rymojo, išskėtęs sparnus.
Keliausim su Mariu, Tėvynės gynėju, 
Nes jo išsiilgo mėlynas dangus.

3) Mirdamas Mūriukas sunkiai sudejavo, 
Granatos sprogimas pritarė dar jam. 
Dar aušrelei auštant, rusai prakeiktieji 
Kruvinus lavonus dėjo vežiman.

sios anglių kasyklos. Jau 
1897 metais pastatyta Šv. Pe
tro ir Povilo didelė bažnyčia, 
kurios altoriai ir visas įrengi 
mas mums priminė mūsų ken 
čiančios tėviškės bažnyčių 
jaukumą ir mistinį grožį.

Kapinėse tūkstančiai lietu
viškų pavardžių paminkluose 
liudijo, kad čia atsigulė amži 
nam poilsiui jau daug musų 
tautos vaikų, kurie bėgo, kaip 
ir mes, nuo tų pačių masko
lių vergijos. Čia palaidotas 
1922 metais musų buv. prezi- 

dento A. Stulginskio brolis. 
Kitas brolis Kazimieras Stul
ginskis turi 180 akrų ūkį ir 
gražiai įsikūręs netoli mieste 
lio. Energingą miesto burmis 
trą dzūkiškos kilmės Kazimie 
rą Bajoriną suradom priemies 
to vandens rezervuaro dar
bų. Jis mus maloniai sutiko 
ir aiškino, kad žūtbūt pasiry
žęs padaryti šiam miestui 
«ežerą» ir dabar su mašinom 
dieną naktį griauna kalnus ir 
ruošia vietą vandeniui.

Lietuviškos parapijos chorui 
vadovauja energinga Justina 
Karpiūtė, kuri yra nemažai 
padėjusi tremtiniams atvykti į 
šį kraštą.

Ona Sadauskaitė

Kažin kas piktai
Tu atėjai ir pasakei,
Kad tai - jau paskutinis kartas,
Kad kažin kas piktai
Grūmoja prie mūs laimės vartų.

Taip netikėtai, taip staigiai
Išvydau aš likimą kartų, 
Nes kažin kas piktai
Sustojo prie mūs laimės vartų.

— Šiam lietuviškame mies
te lietuvybė pradeda gesti, 
nes čia neapsigyveno atvykę 
naujieji lietuviai, nėra fabrikų 
ir kitų pelningų darbų, o čia 
galėtų būti ir išsilaikyti didži
ausia lietuviška tvirtovė, — 
pasakojo p. Julė Karpiūtė. 
Buvęs 12 metų policijos val
dininku Jonas Lučka mums 
pasakojo, kad dar ne seniai 
čia reikėjo kviestis anglų kai 
bos vertėją, nes žmonės ne
mokėjo angliškai.

SKAITYK IR PLATINK 
«MŪSŲ LIETUVA»

4) Sužinos motulė tą didįjį skausmą, 
Kad jau jos pražuvo trečiasis sūnus. 
Jos raukšlėtu veidu ašaros riedėjo, 
O širdelę slėgė skausmas toks gilus.

Tu išėjai, o aš, Dangau,
Verkiau, kad jau nebėr, kas meilų žodį tartų.
Tik vakar laimę suradau,
O šiandie - nebgaliu prieit prie laimes vardų.

Dievas Duoda, Dievas ir Atima
Buvo toks ūkininkas - turtingus ir gobšus. Daug metų laikė 

jis pas save berną ir merginą. Vieną kartą apsigalvojo ir sako: 
“Daugiau aš jūsų nebelaikysiu, — eikite sau”. Nieko jiems nedavė: 
nei užmokeščio, nei paviržio — ir išvarė.

Eina juodu nieko neturėdami. Prieina tokią trobelę. Toj trobe
lėj jokio žmogaus: rado tik gaidį ir puodą. Juodu taip išalkę buvo, 
kad negalėjo ilgiau tverti. Tuoj papjovė tą gaidį ir išsivirė. 
Besiruošiant valgyti, štai ir ateina toks senukas su krepšiais. Jis 
klausia:

— Ką jūs čia veikiat?
— Buvom, - sako, — pas vieną ūkininką, tarnavom daug metų, 

sugalvojo ir išvarė, nedavęs jokio skatiko nei maisto. Čion atėję ra
dom puodą ir gaidį. Išalkę mes tą gaidį pasipjovėm ir išsivirėm.

Tas senukas sako — o tai buvo Dievas:
— Duokit ir man to gaiduko...
Dabar juodu galvoja: “Kiek čia to gaiduko: nei kas mums val

gyti, nei kas jam duoti?” Pagaliau sutiko;
— Gerai, galėsim visi trys valgyti.
Suvalgę tą gaiduką, išėjo: senukas nuėjo sau, o juodu vėl sau. 

Pakeliui priėjo kryžių, atsiklaupė po kryžiumi ir ėmė melsti Dievą, 
kad padėtų jiems prasigyventi. Nuo kryžiaus atsiliepė balsas: “Susi 
tuokit, o aš jus palaiminsiu ir padėsiu.”

Juodu susituokė ir pradėjo draugėj gyventi. Viskas jiems taip 
klojosi, taip sekėsi, kad netrukus nusipirko sodybą, kaip tik šalia to 
pat ūkininko. Metai iš metų jų reikalai gerėjo, ir juodu vis turtin
gesni darėsi}

Tuo tarpu anam ūkininkui pradėjo nesisekti. Jis nusigyveno, 
kad ant jo stogo retai kur ir kūlelis beliko. Kartą ateina pas savo 
šeimynykščius ir klausia:

— Kaip judu taip ūmai prasigyvenot?
-- Mudu nuėję prie kryžiaus, prašėm Dievą, kad mums padėtų. 

Dievas pažadėjo — dabar ir turim.
Eina ir tas ūkininnas pas kryžių. Atėjęs prašo Dievą, kad ir

jam padėtų. Iš to kryžiaus atsiliepė: “Lauk — aš ateisiu pas tave’’
Ateina tas pats pavargėlis. Ūkininkas pamatė, kad elgeta, tuoj 

užsiundė šunimis tą vargšelį. Šunys apdraskė, sukruvino jį. Išėjo tas 
elgeta, nieko gera nepatyręs.

Praėjo kiek laiko, ūkininkas vėl eina pas kryžių, prašyti. Iš to 
kryžiaus atsiliepė: “Tu mane užsiundė! šunimis kai aš buvau atėjęs 
pas tave, šunys apdraskė visą, sukruvino, o dabar tu nori dar ką 

, nors gera iš manęs gauti”.
Susiprato ūkininkas blogai padaręs, bet vėlu jau buvo ką nors 

bepatàisyti. Nuliūdęs pasuko jis namų link,.. Beeidamas pažvelgė 
priešais, ogi žiūri -- tie patys jo namai jau liepsnoja.

LIETUVIŲ KALBOS EGZAMINUOSE

Spaliau menesyje

pasižymėjo šie mokiniai

Pranas Šukys .............................................................
Romas Dovydaitis...................................................
Evaldas Šiaude........................................................
Rimvydas Štaude.............................................  . .
Stasė Lukoševičius...................................................
Nijolė Vinkšnaitis...................................................
Daiva šipaitė.............................................................
Lucia Juodelis......................... .............................. .....
Kazys Ambrozaitis . ..............................................
01 ga Sajavičiute ........... 
Marcelina Kleizaitė . . . . . . . .
Klemensas Musteikis..............................................
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Inž. M. Ivanauskas.

Kad mokslas gerai sektųsi...
Kad mokslas gerai sektųsi 

ir mokslo laikas butų tinka
mai išnaudotas, reikalinga 
žinoti pagrindinius mokymosi 
budus. Priimtiniausias moky- 
nosi būdas butų toks, kad per 
trumpiausį laiką galima būtų 
daugiausiai ir suprantamiausi 
ai išmokti.

Ne kiekvienas moksleivis 
bei studentas sugeba pats iš 
savęs pasirinkti tinkamą mo
kymosi bei studijavimo meto
dą Taipogi nė kiekvienas 
dalyko dėstytojas įstengia 
perduoti bei išaiškinti savo 
klausytojams tai, ko reika
lauja dalyko esmė.

Paprastai, gimnazijų bei 
aukštesniųjų mokyklų pragra 
mos yra taip sutvarkytos,* 
kad moksleiviams tenka tik 
pasisavinti perduodamas mo
kytojo žinias. Kas kita yra 
aukštosiose mokyklose - uni 
versitetuose. Čia studentas 
yra pasirinktose studijose 
laisvas ir savarankiškae.

Mokymosi bei studijavimo 
tikslas nėra vien prikimšti 
savo atmintį mokslo žiniomis, 
bet išmokti įgytas mokslo ži
nias panaudoti gyvenime, kaip 

/prindys & Čia
PARDUODA

TOBULIAUSIAS RADIO VITROLAS.
balso grynumas, skambumas

Sprindys & Čia — Largo S. Jose 1.
Kaip niekur kitur, prieinamiausiomis kainomis.

Parduodama patogiomis sąlygomis ir išsimokėjimui

būsimam specialistui - ama
tininkui ir kaip intelektualui 
kūrėjui ir kultūrininkui su 
aiškia ir tvirta katalikiška 
pasaulėžiūra.

Mokslas yra toks platus, 
toks sudėtingas ir komplikuo 
tas, kad leidžiantis į kelionę 
po jo slaptingus labirintus, 
reikalinga turėti visada su 
savim vadovą - katekizmą. 
Kad studijuojąs nepaklystų 
turi visada prieš akis turėti 
tą švyturį su Kryžiumi, kuris 
veda į Amžinybės uostą.

Jau gimnazijos suole reikia 
išmokti ir pasisavinti skaity
mo, rašymo ir kalbėjimo me
no pagrindus bei taisykles.

Menas skaityti, menas rašy 
ti ir menas savo mintis žooži 
ais išreikšti yra išeities taš- 
(ponto inicial) į mokslo kasy 
Idas - tolimesnes studijas.

Menas studijuoti yra tai 
mokėjimas mokslo dalyką 
pažinti, jį nagrinėti ir įstengti 
padaryti teisingas išdavas ir 
sprendinį us.

Aukščiau minėtiems daly
kams pažinti ir pasisavinti 
rekomenduojama įsigyti žemi 
au išvardintas knygas, kurios 

yra prieinamos lengva ir su
prantama kalba, dėstymo for
ma ir stiliumi.

Pirmoji knyga - gimnazijų 
ir normalinių mokyklų moks
leiviams.

Theobaldo Miranda Santos 
(Professor catedratico do Ins 
tituto de Educasão, da Univer 
sidade Católica e da Facul
dade de Filosofia, Ciências e 
Letras do Instituto de Santa 
Ürsula.)

«A ARTE DE LER, ESCRE 
VER E CONVERSAR»

1949 Livraria ADIR Editora 
Rio de Janeiro. (157 pusla

piai.)
Šioje knygoje randame tris 

skyrius:
A arte de ler - Skaitymo 

menas
A) Psiologia da leitura - skaity

mo psichologija
B) Higiene da leitura - Skai

tymo higiena
C) Regras para ler - Skaity

mo taisyklės
D) Seleção dos livros - Kny

gų pasirinkimas
E) Os grandes livros - I idžio

sios knygos
F) Fichas e apontamentos -

Ištraukos ir pastabos
G) Leitura e estudo - Skai

tymas ir studijavimas
H) Notas sôbre atėenica de 
ler - Skaitymo technikos pas

tabos
Ij Referências bibliográficas - 

Bibliografinė apžvalga.

A arte de escrever - Rašy
mo menas

A) Psicologia da escrita -
Rašymo psichogija

B) Higiene da escrita - Rašy
mo higiena

C) Regras para escrever -
Rašymo taisyklės

D) Formação do estilo - Sti
liaus išugdymas

E) A composição literária -
Literatūrinė kornpozicija

F) A arte de escrever cartas
- Menas rašyti laiškus

G) Notas sôbre a técnica de 
escrever - Rašymo technikos

pastabos
H) Referências bibliográficas

- Bibliografinė apžvalga.

A arte de conversar - Iškal 
bos menas

A) Psicologia da conversasão
- Iškalbos

B) Higiene da conversasão -
Kalbėjimo higiena

C) Regras para conversar -
Kalbėjimo taisyklės

D) A discussão - Diskusijos -

ginčai
E) A conferencia - Pasitari

mai - posėdžiai
F) A conversa pelo telefone -

Pasikalbėjimas telefonu
G) A arte de contar histórias

- Atpasakojimo menas
H) Notas sôbre a técnica de 
conversar - Kalbėjimo techni

kos pastabos
I) Referencias bibliográficas

- Bibliografinė apžvalga;
Antroji knyga, to paties 

autoriaus Theobaldo Miranda 
Santos

«A ARTE DE ESTUDAR E 
FAZER EXAMES»

1949. Companhia Editora 
Nacional .

São Paulo (199 puslapiai)

=illiillitlliilliilliilliill;illiilli=illiilliilliilliilhilliilliilliilliilliilliilliilliilliilliilliilhilhilliilliilhilhilliilliiHiilliiliulliilliillulliilliillulliilliilliilliini^

Metalo Išdirbinių «Industria Strazdas» |
| atlieka Įvairius geležies bei metalo išdirbinius, kaip g 
| šaltkalvystės, galvanizavimo ugnimi, liejimas, varžtų g 
| bei kablių dokalkoms etėrnituj ir brazilitui. g 
5 in
| Fabrikas: Rua Feliciano Bicudo, 28 - Skersgatvis iš g 
g Rua Ibitirama V. Prudente. į

| Raštinė: Rua do Carmo, 138-3.° S/306 - Fone 33-3865 g 
| São Paulo ’ |
gi||ii||ii|lii||i  ;||ii||ii||ii||ii|||.||ii||ii||i>||ii||i>iiii||ii||ii||ii||ii||it||ii||ii||ii||ii||ii|iii||ii||ii||P||ii||ii||ii|bi||i>i|ii||i.|liiiri||li||lt||li||li||ii||ii||i>l|i>llit||liili

'"ii Rastinės Darbai ir Teisiniai Patarimai 1111 nu • 1111
l||l llil

|||| Natūralizacija, inventoriaus surašymas, išieškojimas nu 
|||| skolų, persiskyrimai (desquites) nuomininkų išvary- m, 
Į!!1, inas, kriminalinė ir darbo teisė. nu
'Jh Darbininkams patarimai veltui. nu
nū ""
l||! Galima kreiptis šiomis valandomis nuo 10 iki 12 vai. jįjį 
''i' ’ ir nuo 16,30 iki 19 vai Įjj;
Hh
1111 II
Jjjj Ru t Roberto Simonsen, 13 - - 3° — salas 306 • 310 un 
jįjį (Senoji rua do Carmo ir kampas P ęa Clovis Bevilaqua) 
llll São Paulo n,'!

Industria e Comercio de Calçados

LTDA.

SPECIALYBE BATŲ: vyrams, moterims, 
panelėms, futbolistams, vaikams...

Šioje knygoje randame du 
pagrindinius skyrius:

Como estudar - kaip studi
juoti 

I Que ė estudar - Kas yra 
studijavimas 

H Condições para estudar .
Studijavimo sąlygos

III Técnica de estudar - Stu
dijavimo technika

IV Técnica de fazer exames - 
Kvotimų - egraminų atlikimo

technika.

Como adquirir cultura

— Kaip pasisavinti kultūrą. 
Šioje dalyje randame devyni-

(Pabaiga 6 pusi.)

..S;. ¥>< , «

RIVIERA
Santo Amaro apylinkėje - nuėsta-

baus grožio gamta sveikas klimatas, tik už \\ N
18 klm. nuo Praça da Sé, geras kelias, tarp 'yy ''T.T 
dviejų ežerų. Puiki proga dabar j.-igyti žemės //
sklypą su mažu įnešimu ir ilgalaikiu išsimokėjimu
— 100 mėnesių

Reikalingi; informacijų gauti tik pas vienintelį įgalio- X< 
tinį šias žemes pardavinėti mūsų tautietį Kuzi Kmiliausk}, rua. 
Benjamin Constante 23, 1-o andar sala 6. Fone: 34-5914. šiokiadie . 
niais iki 17 vai. Sekamdieniais ir šventėmis 8-9 vai. ryto.

Suinteresuotus nuveža ir parveža. Iš Santo Amaro eina uit >b i 
sai Jardim Riviera. Iš Socorro galima-nuplaukti laiveliais.

São PauloJavaés, 719

111

Hi
IR

Madeiras do Brasil

PERES & PRANAS LTDA.
Importação — Exportação 

Raštinė: - Av. Churchill, 94 - 11.o and. - sala 1110 
Rio de Janeiro - Fones: 52-0229 e 32-6265

Em Minas Gerais:
Peres & Cia. Ltda. - Leopoldina - R. Providencia, 71 

Jother Peres de Resende - São Pedro dos Ferros
Amadeu Cesar Machado - Nanuque, Minas

4
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VIC-MALTEMA sudętin įeina Malte, dėlto ją 
vartoja čempijonai,

V 1 C - M A L T E M A tinkamas visiems žmogaus 
amžiams laikotarpiams,

Ji yra Progresso Nacional Kompanijos gaminys.

Adresas: R, José Paulino, 717 - Tel. 51-7277 - S, Paulo

MEKANIKOS DIRBTUVE

Gaminami žibintuvai įvai
riausių tipų. Daromi įvairių < 
dydžių grąžtai žemei gręž
ti. Pardavimas grynais ir

- išsimokėtinai.

Gaminami įvairiausių braižinių vitražai, 
vieliniai tinklai tinkavimui ir tvoroms, 
langų stiklų apsaugos, užtvaros, geležinės 
durys ir vartai, banguotos skardos durys 
pagal mąstą.

JONAS VARNAÜSKAS & FILHOS
Telefonas (recados) 3-0710

Rua 12 N.o 39 — Vila Zelina 
Avenida Zelina N.o 714 — (fundos) 
Caixa Postal 4118 — São Paulo

C A JA J 
JÁO jcirce

aprengia vyrus nuo galvos iki kojų

Batai, skrybėlės, marškiniai, kaklaraiščiai, kojinės, lietsargiai, 
Taip pat batukai moterims ir vaikams.

Viskas geriausios rūšies, patvaru, gražu ir pigu.
IŠ FABRIKO TIESIAI VARTOTOJUI.

JORGE MATELIONIS........................................................................................... .

KRAUTUVĖS:
Rua São Caetano, 526

Fone 35-3260
Rua São Caetano, 510

São Paulo

ALAUS VARYKLOS COLUMBIA S/A.
GAMINIŲ PLATINTOJAI

VIENINTELIAI ATSTOVAI
GARSIOJO VANDENS 

L I N D O Y A

UVtAíí C A IR DII IE IR II ™.

RUA BARÃO DE ITAPETININGA, 275 — 7 AND. — SALA 73 
TEL. 34-7482 — SÃO PAULO

^niiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiin

ĮKURTA 1890 METAIS
Išpildo meniškai įvairius foto darbus. Specialybė padidini

mams tamsiuose tonuose ir sepia, spalvinimai aliejiniais 
dažais ir pastele.

ARTHUR S C H M I D T
Priimami pakvietimai į namus — Senų portretų reprodukcijos 
RUA SÃO CAETANO, 447 —TEL. 4-5576 — SÃO PAULO

P’O-ACTIVA P0»i"

Lindoya vanduo yra senai žinomas gėrimas, kurio 
puikų veikimą į žmogaus sveikatą jau visi yra vien
balsiai pripažinę. Pabandykite, įsitikinkite ir visa

dos naudokite!
RUA DINO BUENO, 795 a 835 
TELEFONES: 51-4019 e 51-2223

Caixa Postai 3967
SÃO PAULO

5



pusi. 6

ŽODIS TĖVAMS.

Tėvų didžiausias rūpestis 
yra užtikrinti laimingesnį ry 
tojų savo vaikams. Šio tikslo 
siekdami jau nemaža lietuvių 
tėvų savo vaikus leidžia į vi 
dūrines, aukštesnes bei kitas 
specialias mokyklas. Tačiau 
lietuviai tėvai nori matyti sa 
vo sūnus ir dukteris ne tik su 
diplomu rankose bei specia
lybe. Kiekvieno susipratusio 
lietuvio didelis noras ir troš 
kimas, kad jaunoji, mokslus 
einanti karta išaugtų ir susi 
pratusiais, sąmoningais lietu 
viais katalikais.

Tautinio susipratimo šiandie 
ninė mokykla neugdo. Jo turi 
gauti kur kitur: šeimoje ir 
organizacijoje. Ypatingai dide 
lės įtakos į jaunosios kartos 
auklėjimą, po šeimos, turi or 
ganizacija. Daug kartų organi 
zacija, ypač jau vyresniame 
amžiuje, turi daugiau įtakos 
negu šeima. Tai labai ryškiai 
patvirtina gyvenimo pavyz
džiai. Vaikai nekartą nueina 
ne tais keliais, kuriais tėvai 
norėtų matyti juos einant. Ten 
juos nuveda, draugai, aplinkų 
ma, organizacija.

Todėl ir lietuviškam moks 
lūs einančiam jaunimui reikia 
sudaryti aplinkuma, kad jie 
eitų lietuvių tėvų keliais, kad 
jie brangintų tai, kas jų tė
vams brangu ir miela Šian
dieninė moksleivija turės būti 
rytojaus dienos visuomenės 
vadais.

Mokykla to viso niekur ne 
davė ir neduoda. Čia talkon 
kaip tik ateina organizacija. 
Šiuo tikslu kaip tik ir yra 
suorganizuota lietuvių moks
lus einančio jaunimo organi 
zacija. kuri jau sėkmingai yra 
pradėjusi savo veikimą

Šia progą kaip tik noriu 
atkreipti lietuvių tėvų dėmesį, 
kad besimokančius sūnus ir 
dukteris ragintų šioj jaunimo 
organizacijoje dalyvauti, nes 
čia turės progos susipažinti 
su Lietuvos istorija, kultūra, 
tapti susipratusiais lietuviais 
šviesuoliais, pasiruošti vado-

(Pabaiga iš 4 pusi.)

us poskyrius apie kultūros 
pasisavinimą ir studijavimą 
matematikos, fizikos ir chémí 
jos, biologijos, geografijos, 
istorijos, kalbos, psichologi
jos, sociologijos ir filosofijos. 
(A aquisisão da cultura, o es 
tudo da matematica. da física 
e da química, da biologia, 
da geografia, da história, da 
linguagem, da psicologia, da 
sociologia e da filosofia.)

MŪSŲ LIETUVA

vautí visuomenei. Lietuviškos 
visuomenės ateities vadai turi 
iškilti iš jos tarpo kai kad jie 
iškilo Lietuvoje.

Mano nuoširdžiausias prašy 
mas ir noras matyti organi
zuotą lietuvišką moksleiviją 
einančią Lietuvos keliu, mo
kančią branginti lietuvių kal
bą, religiją, papročius

Susirinkimai būna du kart, 
per mėnesį Vila Zelinoje: an 
trais ir paskutiniais mėnesio 
sekmadieniais 9 vai. ryto. Pra 
šomi ir iš kitų priemiesčių da 
lyvauti susirinkimuose ir tapti 
nariais.

Momentas yra svarbus ir 
rimtas. Jei dabar išleisim iš 
rankų jaunąją kartą, tai ant

Už
A.fA. VERONIKOS MASIENÉS

vėlę, Mišios - Egzekvijos, pirmųjų metų sukaktuvės pro
ga, įvyks šio mėn. 22 d. (šeštadienį) 7,30 vai. ryto, Vila 
Zelinos bažnyčioje.
Kviečiame visus mūsų bičiulius ir pažįstamus dalyvauti 
šiose mišiose, mūsų šeimos taip mylimo asmens inten
cija.

MASIŲ ŠEIMA

Visi Į Moóca!
Lapkričio 29. d. 20 vai. Mokoje, rua Lituania 67, 
Lietuvių Sąjunga Brazilijoje ruošia šokių vakarą su 
vaidinimu, Bus suvaidinta K. Pažėraitės pjesė

«VAIDILOS PALIKIMAS»,

kurioje dalyvaus ir tautiškų šokių ansamblis, J. Am
brų zai t i e o ė s veda mas.

M

GUOS PUIKUS ORKESTRAS.

PRAÇA SÃO JOSE, 1 — V. ZELINA S. PAULO
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VISUOMET RASI SAVO ŠEIMOS ŽIDINIUI 
NAUJENYBIŲ

Geležies reikmenų, dažų, lėkščių, aluminių indų, 
įvairių daiktų dovanoms, Įvairiausios rūšies pečių- 
fogonų, siuvamų mašinų,, radįo, plokštelių ir t.

Visa tai galima gauti UŽ PINIGUS ARBA
JSSIMOKĖJ1MUL

t..

Prie pat. autobuso Nr. 93 sustojimo vietospiff

viso netolimos ateities lietu
viško veikimo galime statyti 
kryželį.

Kun. P. Ragažinskas

— Lapkričio mėn. 8 d. Mo
koje, rua Lituania 25 mirė šv. 
sakramentais aprūpintas Juo 
zas Junokas. Velionis sirgo 
vėžio liga. Buvo tik 57 m. am

PARDUODAMA
Rūbų krautuvė — Bazar 

su gera kliantura. Vila Al pi
noję rua 17 nr. 11. Iš São Pau 
lo ir S. Caetano einaautobu 
sai. Informacijų galima gauti 
vietoje.
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A.fA. Juozas Jonukas

žiaus. Kilęs iš Rokiškio apy
linkės. Brazilijon atvyko 1927 
m. Paliko nuliūdime žmoną, 
dvi dukteris, du sūnus, mar
čią, žentą, anūkus.

PAIEŠKOMI:

1. Edvardas Obelevičius, ki 
lęs iš Bartašiškių dv., Zarasų 
apskr.,

2. Locija Obolevičius, kilu
si iš Bartašiškių dv , Zarasų 
apskr.,

3~ Antanas Kaminskas, kilęs 
iš Šiaulių.

4. 'A'polionija Obolevičius, 
kilusi iš Bartašiškių dv., Žara 
sų apskr,

5. Antanas Kučinskas, atvy 
kęs Brazilijon šių metų pra-

llhilhlll.illtilliillilllilllilillilIiilliilliUliilliillilUilIlillliilliillilllilllillliinilllilllillll'lhillilllilllilllilllillliillilllilllillIlUlillhllllllllllllilliillillli lliillnllinji

r’cgstrado no C.R.C. sob o n.° 551

AVENIDA ZELINA, 749 - VILA ZELINA — S. PAULO

Aberturas de firmas 
Encerramentos de firmas 
Tronsfejenctas de firmas 
Con:rafes na Junta Comercial 
Distratos na Junta Comercial 
Escritas Fiscais 
Escritas Comerciais

Contratos de locação 
Cartas de Fiança 
Requerimentos 
Balanços
Alvarás diversos 
Seguros de Fogo e 
Seguros de acidentes

HORÁRIO das 8 òs 19 horas.
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REIKIA BALDU? KREIPKIS Į įTAUT.l.ČIO 
J, L. GalhsKas Ltda.

BALDŲ SANDĖLĮ.
■4 T. DR. G1ACAGLINI, 71-C — V. ALPINA.

> <«>♦■ <>O—<-> «»<> .0» «fe O

1952 ri
LIETUVOS NACIONALINĖ 

MARTYNO MAŽVYDO BIBLIOTEKA

džioje, ||
6. Marija

si iš Bartašiškių dv., Zarasų 
apskr.,

7. Miliauskienė Ona ir
8. Ambrezevičius Aleksas, 

kilęs iš Petrašunų m - lio Kau 
no apskr..

Ieškomieji arba apie juos 
žinantieji maloniai prašomi 
atsiliepti į:

Consulado da Lituania 
Rua Jaguaribe, 477. S Paulo.

Skubai parduodama: 
NAMAS, esantis Parque das 
Nações, už Cr. $ 65.000 ir 
SKLYPĄ — V. Industrial,šalia 
fabriko «Suift» Smulkesnės 
informacijos: V. Zelinoje Rua 
Rio Feio, 11.

— Labuckų šeima praneša, 
kad už A. A. Birutės Labuc- 
kajtę. Stefanaja Kavaliauskai 
tę’ir Vasilių Andriušin vėlę 
egzekvijos bus atlaikytos Vila 
Zelinos bažnyčioje lapkričio 
mėn. 22 d. 8 vai. Gimines, 
kaimynus ir pažįstamus kvie
čia dalyvauti.

Oficina de Modelos 
para fundição e 

Marcenaria*

PETRAS ŠIMONIS
BRAIŽYTOJAS - !

MODELIST A S
Įvairiausi modeliai ma 

šinų lydinimui!
BALKONAI. VITRI
NOS IR KOMERCINIŲ 
ĮSTAIGŲ ĮRENGIMAI!
VISI KITI MEDŽIO 

DARBAI!

São Paulo, Vila Zelina
Rua Venda Nova, 46

Recados Telef. 3-O7iO
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